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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาคลี  จังหวัดนครสวรรค ์

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลตาคลี  และตําบลหนองหม้อ  อําเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค์  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา   
และการคมนาคมและขนส่งของอําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลติเพื่อการก่อสร้าง  และอุตสาหกรรมการบริการ 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภททา้ยกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข   ๕   ที่ กําหนดไว้ เป็นสี ม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
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(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบัน 
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) สถานที่ทํา  มี  ใช้  ค้า  จําหน่าย  หรือเก็บรักษา  วัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(๕) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) คลังสินค้า 
(๙) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่หมายความรวมถึงการเก็บพักสินค้าเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่หมายความรวมถึงการเก็บพักสินค้าเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

และคลังสินค้าเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  คลังสินค้า  กิจการที่เก่ียวข้องกับคลังสินค้า
อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน 
หรือสิ่งแวดล้อม  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๐) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่หมายความรวมถึงการเก็บพักสินค้าเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย   
เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๓) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ 

ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ขอ้ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ให้เป็นดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ก  ๖  
ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ข  ๑  และถนนสาย  ค  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ก  ๙  

ถนนสาย  ก  ๑๐  ถนนสาย  ก  ๑๑  ถนนสาย  ก  ๑๒  ถนนสาย  ก  ๑๓  ถนนสาย  ก  ๑๔  และถนน
สาย  ข  ๒  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคาร  ไม่เกิน  

๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได ได ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได ได

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตางๆ ของพืชซึ่งมิใช ได ได ได ได

อุตสาหกรรม

หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

หนาแนนปานกลาง

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

พ.ศ. ๒๕๕๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ

(๖) การบด ปน หรอยอยสวนตางๆ ของพชซงมใช ได ได ได ได

      เมล็ดพืชหรือหัวพืช

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ ได ได ได ได

      ของผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย

หรือดินสําหรับใชในการกอสราง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การโม บด หรือยอยหิน ได

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ได

(๔) การดูดทราย ได

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบ ได ได

      สายพานลําเลียง

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ได ได ได ได ได ได ได ได

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ลําดับที่

อุตสาหกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนนอย เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

๒

หมายเหตุ

(๒) การถนอมเนอสตวโดยวธอบ รมควน ใสเกลอ ได ได ได ได ได ได ได ได

      ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน

      หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ได ได ได ได

      มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว

      หรือกระดูกสัตว

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว ได ได

      หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว

      ใหบริสุทธิ์

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑ ได ได

      สําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึก

      และอากาศเขาไมได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว ได ได

      หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปน ได ได ได ได ได ได

       อาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลว

       เยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใด ได ได

เฉพาะกิจ

๓

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

(๑) การทานมสดใหไรเชอหรอฆาเชอโดยวธการใด ได ได

      วิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลล

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได ได

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะ ได ได

      ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ได ได ได ได ได

      ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ

      เหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง ได ได

      หรือไขมันสัตวน้ํา



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา ได ได

      หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจาก

      สัตวน้ําใหบริสุทธิ์

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      และบรรจในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

      และบรรจุในภาชนะทผนกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ได ได ได ได ได

      ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน ได ได ได ได ได

      หรือแทง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด ได ได ได ได ได ได

      หรือชิ้น

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย

บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใด

หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

๕

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ อุตสาหกรรม

บช หญาหวาน หรอพชอนทใหความหวาน อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ได ได

       ตนตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก

ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจาก ได ได ได ได ได ได

      ช็อกโกเลต

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง ได ได ได ได ได ได

      จากพืชอื่นๆ

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม ได ได ได ได ได ได

      อัดเม็ด

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือ ได ได ได ได ได ได

       การเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัย

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

       การเคลอบผลไมหรอเปลอกผลไมดวยนาตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ได ได ได ได ได

      หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) 

      ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ

เครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๕) การทํามาสตารด ได ได ได ได ได

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ได ได ได ได ได

ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับ ได* ได ได * เฉพาะในบริเวณ

       เลี้ยงสัตว ฟารมปศุสัตว

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ได ได

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสราจากผลไม หรือสราแชอื่นๆ ได ได

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

๑๘ โรงงานทาหรอผสมสุราจากผลไม หรอสุราแชอนๆ ได ได

แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต

หรือเบียรในลําดับที่ ๑๙

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปน หรือบดมอลต ได ได

(๒) การทําเบียร ได ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่ม

ที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําน้ําอัดลม ได ได ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน

ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได ได ได

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น ได ได ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรง หรือยาเคี้ยว ได ได ได

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เฉพาะกิจ

ชนบทและ

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม

เกษตรกรรม

(๓) การทายาอด ยาเสน ยาเสนปรุง หรอยาเคยว ได ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใย

ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การพิมพสิ่งทอ (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง) ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ

ซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

เสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม

หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

ผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือ

พลาสติกหรือพรมน้ํามัน

หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พลาสตกหรอพรมนามน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห

หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ

      ผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย

ซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ

      ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิได ได ได ได ได ได ได ได

ทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติก

อัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลี่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไม ได ได ได

      ดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

๑๐

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรมหนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ

      ดวยวธอนทคลายคลงกน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง ได ได ได

      บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ

      ที่ทําดวยไมของอาคาร

(๓) การทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด ได

(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม ได ได

(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม ได

(๖) การเผาถานจากไม ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไม

หรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช ได ได

      จากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทา ได ได

      จากไม

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจเกษตรกรรม

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่ดินประเภท

ชนบทและ อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

(๓) การแกะสลกไม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายใน ได ได

อาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก

พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือ ได ได ได ได ได ได

แผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ ได

หรือกระดาษแข็ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจาก ได ได ได ได ได ได ได

       เยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

๑๒

      ทาปก หรอตบแตงสงพมพ

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได ได

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกัน

กําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ได ได

       หรือสัตว

(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน ได ได

      หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง

หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํายาสีฟน ได ได ได ได ได ได

๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก

ปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

หรอหลายอยาง ดงตอไปน

(๑) การทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ได ได

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือ ได ได ได ได ได

      เครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ

      ดังกลาว

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ ได ได

(๕) การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ได ได

      ชิ้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ

(๗) การทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา ได ได ได

(๙) การลาง บด หรือยอยพลาสติก ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได ได ได ได ได

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว

หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําซีเมนต ปนขาว หรือปนปลาสเตอร ได ได

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

(๑) การทาซเมนต ปูนขาว หรอปูนปลาสเตอร ได ได

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ได ได

      ดวยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบทอลม

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ได ได

       อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน

       หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

       อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ได ได ได ได

      ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

(๓) การทําผลิตภัณฑจากหิน ได ได ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ ได ได ได ได ได ได

หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใช

ดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจาก

โลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

หรออุปกรณของเครองเรอนหรอเครองตบแตงดงกลาว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ

สําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสราง ได ได ได ได ได ได ได

       สะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสราง ได ได ได ได ได ได

       อาคาร

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได ได ได ได ได

(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือ ได ได ได ได ได ได

      ซอมหมอน้ํา

(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบ ได ได ได ได ได ได

      เครื่องปรับอากาศ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได

(๒) การทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก ได ได

(๔) การทําตูหรือหองนิรภัย ได ได ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช ได ได ได

      ลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชลวดหรือ

      สายเคเบิลที่หมดวยฉนวน

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

      สายเคเบลทหุมดวยฉนวน

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน ได ได ได ได

      หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีด

      หรือดึงขั้นตน (Primary Rolling or Drawing

      Mills)

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่น ได ได ได ได

       ซึ่งไมใชไฟฟา

(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบ ได ได ได ได

       เครื่องทองเหลืองสําหรับใชในการตอทอหรือ

       เครื่องประกอบวาลวหรือทอ

(๙) การทําเครื่องใชเล็กๆ จากโลหะ ได ได ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธี ได ได ได ได ได ได

        เคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning or

        Lacquering) ชุบ หรือขัด

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได ได ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได ได ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือ ได ได ได ได ได ได

         เชื่อมโลหะทั่วไป

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๑๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๖๕ โรงงานผลต ประกอบ ดดแปลง หรอซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร

ดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ

ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ

ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ

(Digital or Analog Computers or Associated 

Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด

เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการ

ถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๑๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ผลตภณฑดงกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา

อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ

เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน

รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการ

อุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือ

เตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช

ในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา

หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับ

ไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๑๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๗๒ โรงงานผลต ประกอบ ดดแปลง หรอซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึก

คําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือ

เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทป

แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือ

โทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่อง

สงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา

ชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related

Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือ

เปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic 

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด

เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ

เครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต

อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือ ได ได ได ได ได ได

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๒๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๗๓ โรงงานผลต ประกอบ หรอดดแปลงเครองมอหรอ ได ได ได ได ได ได

เครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา ได ได ได ได ได ได

      (Fixtures or lamp Sockets or Receptacles)

      สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor Connectors)

      อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่อง

      ประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา

(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใช ได ได ได ได ได ได

      กระเบื้องเคลือบหรือแกว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      ในอูตอเรือนอกจากเรือยาง

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๒๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

อยางใดอยางหนงหรอหลายอยาง ดงตอไปน

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ได ได ได ได ได ได

      สภาพรถยนตหรือรถพวง

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนต ได ได ได ได ได ได

      หรือรถพวง

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต

จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      สภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ

      จักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

ลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใช

จักรยาน และรวมถึงสวนสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช

หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๒๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

(๑) การทา ดดแปลง หรอซอมแซมเครองมอหรอ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      อุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรือ

      อุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได

      เครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือ

      เครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons or

      Accelerators) 

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ได ได ได ได ได ได

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตา ได ได ได ได ได ได

หรือการวัดสายตา เลนส เครื่องมือหรือเครื่องใช

ที่ใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน หรือเครื่อง

อัดสําเนาดวยการถายภาพ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา ได ได ได ได ได ได

หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง

เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๒๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

(๒) การทาเครองใชดวยทองคา ทองขาว เงน นาก ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ ได ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราช ได ได ได

      อิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึง ได ได ได ได ได ได

ชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช ได ได ได ได ได ได

ในการกีฬา การบริหารรางกาย การเลนบิลเลียด

โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ

หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      สําหรับการแสดง

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ได ได ได ได ได ได ได ได

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๒๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

(๔) การทารม ไมถอขนนก ดอกไมเทยม ซป กระดุม ได ได ได ได ได ได ได ได

      ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา

      กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือ

      ไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

      หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง

      แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได ได ได ได ได

๘๙ โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือ ได ได

จําหนายกาซ

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ํา ได ได ได ได

ไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได ได

(๒) การบรรจุกาซ ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟา ได ได ได ได ได

สําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๒๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อน

ดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยาน

สองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

      หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยาน ได ได ได ได

       สองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ ได ได ได ได ได

ที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก

หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือ

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือ

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๒๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

เปลยนแปลงคุณลกษณะของผลตภณฑหรอ

 สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทา พน หรือเคลือบสี ได

(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร ได

      หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว ได ได ได ได ได

      กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

(๔) การขัด ได

(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ได

(๖) การอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment) ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การบดหรือปนเกลือ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ ได ได

ฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและ

คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒

(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๒๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ ได ได

อุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน

มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน

กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับ ได ได ได

บันทึกขอมูล เสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส

และสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสง

ที่มีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ

แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ 

ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑที่ไดมีการบันทึกขอมูล

ไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีกหรือยังมิไดมีการ

บันทึกขอมูล

ชนบทและ

เฉพาะกิจ

๒๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ู

หมายเหต ุ      ลําดับที่                     หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                    ได                          หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                    ได*                         หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

                    โรงงานจําพวกที่          หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
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Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°‡Àπ◊Õ
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¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°μ–«—πμ° ·≈– ”π—°ß“π‡°…μ√Õ”‡¿Õμ“§≈’

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)
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∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ¯ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫‡¢“μ“§≈’

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππμ“§≈’æ—≤π“ ø“°„μâ ·≈–‚√ß Ÿ∫πÈ” Ò °“√ª√–ª“

‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ÒÚ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ°
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Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ÒÚ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππÀ— π—¬ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–‚√ß°√ÕßπÈ” Ú

°“√ª√–ª“‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’

Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÀ— π—¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥´Õ¬À— π—¬ Ù ø“°μ–«—πμ° ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ÒÙ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢“μ“§≈’

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥μ“§≈’ §à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ ·≈–∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’ â¡ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπª“π°≈“ß ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ·≈–‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π∫â“π‡¢“„∫‰¡â

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫∂ππ∑«’™—¬

(Õ‘π∑√«‘™—¬) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

‡ªìπ√–¬– Úı ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°‡Àπ◊Õ

‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°μ–«—πμ°
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¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ—«‡¢“μ“§≈’ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ·≈–

ø“°μ–«—πμ° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬)

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ° ˜ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√‘…—∑‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥  “¢“μ“§≈’  ∂“π’Õπ“¡—¬μ”∫≈μ“§≈’

∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õμ“§≈’ »“≈“ª√–™“§¡Õ”‡¿Õμ“§≈’  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õμ“§≈’  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥

π§√ «√√§å  “¢“Õ”‡¿Õμ“§≈’  ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õμ“§≈’ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππÀ°‡¢¬

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥ «à“ß«ß…å§≥–°‘®

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

¥â“πμ–«—πμ° ®¥«—¥À—«‡¢“μ“§≈’

Ú.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥´Õ¬¡–≈‘«—≈¬å ø“°μ–«—πμ° ·≈–‡¢μ∑À“√

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ° ˆ ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππæ√À¡π§√ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ ÿ«√√≥ —ß¢å ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππæ√– —ß¢å ø“°μ–«—πÕÕ°

Ú.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥ «à“ß«ß…å§≥–°‘®

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππμ“§≈’æ—≤π“

‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°·π«‡ âπ»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫°—∫

‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππμ“§≈’æ—≤π“ ·≈–∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°μ–«—πμ°
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¥â“π„μâ ®¥´Õ¬∑‘æ¬åæ‘¡“π ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππμ“§≈’æ—≤π“

·≈–‡¢“μ“§≈’

Ú.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππμ“§≈’æ—≤π“ ø“°μ–«—πμ° ·≈–‚√ß Ÿ∫πÈ” Ò °“√ª√–ª“

‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’

¥â“π„μâ ®¥∂ππμ“§≈’æ—≤π“ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°μ–«—πÕÕ°

Û. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Û.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Û.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’·¥ß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑æ“≥‘™¬°√√¡·≈–∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπ¡“° ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

ø“°‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬)

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°„μâ

·≈– ”π—°ß“π‰øøÑ“μ“§≈’ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππæ√À¡π§√ ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππæ√– —ß¢å ø“°μ–«—πÕÕ°

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ù ·≈–À¡“¬‡≈¢ Ò.˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π

Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ·≈–‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ—«‡¢“μ“§≈’

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°‡Àπ◊Õ

∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π  “¢“μ“§≈’ ·≈–™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑åμ“§≈’

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ°·≈–ø“°„μâ
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Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∫√‘…—∑‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥  “¢“μ“§≈’  ∂“π’Õπ“¡—¬μ”∫≈μ“§≈’

∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õμ“§≈’ »“≈“ª√–™“§¡Õ”‡¿Õμ“§≈’  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õμ“§≈’  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π

®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å  “¢“Õ”‡¿Õμ“§≈’ ·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õμ“§≈’

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) «—¥À—«‡¢“μ“§≈’ ·≈–‡¢μ∑À“√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥´Õ¬¡–≈‘«—≈¬å ø“°μ–«—πÕÕ°

Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°„μâ

·≈–∂ππÀ°‡¢¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥«—¥ «à“ß«ß…å§≥–°‘®

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππÀ°‡¢¬ ·≈–

‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∫√‘…—∑‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥  “¢“μ“§≈’  ∂“π’Õπ“¡—¬μ”∫≈μ“§≈’

∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õμ“§≈’ »“≈“ª√–™“§¡Õ”‡¿Õμ“§≈’  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õμ“§≈’  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π

®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å  “¢“Õ”‡¿Õμ“§≈’ ·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õμ“§≈’

Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥ «à“ß«ß…å§≥–°‘®

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππμ“§≈’æ—≤π“ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°μ–«—πÕÕ° ·≈–‡ âπμ√ß

∑’Ë≈“°μàÕ®“°·π«‡ âπ»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π

√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππμ“§≈’æ—≤π“

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Òı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππμ“§≈’æ—≤π“

Ù. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ù.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ù.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑Õÿμ “À°√√¡·≈–§≈—ß ‘π§â“ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

Ù.Ò ‡¢μ —¡ª∑“π√–‡∫‘¥À‘π‡¢“¡Ÿ≈π“§

Ù.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∫â“π –æ“πªŸπ - ∫â“π™àÕß·§ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥∑’Ë∂ππ∫â“π –æ“πªŸπ - ∫â“π™àÕß·§

∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫°—∫‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’

À≈—°‡¢μ∑’Ë ˆ ·≈–‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’ √–À«à“ßÀ≈—°‡¢μ∑’Ë ˆ °—∫À≈—°‡¢μ∑’Ë ˜

¥â“π„μâ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°μ–«—πÕÕ°

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ°
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Ù.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μ∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑™≈ª√–∑“π´’‡¡πμå ®”°—¥ ‚©π¥‡≈¢∑’Ë ÚÙÒ¯

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à™—¬π“∑-ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑πå)

Ωíòß‡Àπ◊Õ

ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ßÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑Õÿμ “À°√√¡

‡©æ“–°‘® ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫∂ππ∑«’™—¬

(Õ‘π∑√«‘™—¬) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

‡ªìπ√–¬– Ò,¯ ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‡¢“‰¡â√«°ß“¡ ·≈–»“≈‡®â“·¡à∑—∫∑‘¡

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ò

ˆ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˆ.¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑™π∫∑·≈–‡°…μ√°√√¡ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ú, ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬–

Ú, ‡¡μ√ ‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°μàÕ®“°‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ú, ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° ®π∫√√®∫°—∫‡ âπμ—Èß©“°√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√ ·≈–‡ âπμ—Èß©“°√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√



9

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°μ–«—πÕÕ°

ˆ.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) »“≈‡®â“·¡à∑—∫∑‘¡ ‡¢“‰¡â√«°ß“¡ ‡ âπμ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°„μâ ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

∫√√®∫°—∫∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‡ªìπ√–¬– Ò,¯ ‡¡μ√ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°„μâ

∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πμ°·≈–ø“°„μâ «—¥‡¢“‡®¥’¬å ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥‡¢“‡®¥’¬å

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπμ—Èß©“°√–¬–

Ò, ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë®ÿ¥ ÷́ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡μ√

‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) «—¥∂È”º“ ÿ¢„®

·≈–‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ò, ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’ √–À«à“ßÀ≈—°‡¢μ∑’Ë ˆ

°—∫À≈—°‡¢μ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπμ—Èß©“°√–¬– Ò, ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’ √–À«à“ßÀ≈—°‡¢μ∑’Ë ˆ

°—∫À≈—°‡¢μ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡μ√

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°μ–«—πÕÕ° ‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’

√–À«à“ßÀ≈—°‡¢μ∑’Ë ˆ °—∫À≈—°‡¢μ∑’Ë ˜ ‡ âπμ√ß∑’Ë≈“°®“°®ÿ¥∑’Ë∂ππ∫â“π –æ“πªŸπ - ∫â“π™àÕß·§

∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫°—∫‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’

À≈—°‡¢μ∑’Ë ˆ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πÕÕ° «—¥‡¢“∂È”∫ÿ≠π“§ ‡¢μ —¡ª∑“π

√–‡∫‘¥À‘π‡¢“¡Ÿ≈π“§ ∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ø“°μ–«—πÕÕ° «—¥æÿ∑∏π‘¡‘μ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–

Ú ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ¢ Ò

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ·≈–∫√‘‡«≥

À¡“¬‡≈¢ ˘.ÒÛ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
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ˆ.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπμ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß

∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– Ú, ‡¡μ√

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥∂ππ “¬ § ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ “¬ ° Ù ø“°μ–«—πμ°

‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÛÚ˘ ø“°μ–«—πμ° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ´÷Ëß‡ªìπ‡¢μ∑À“√

ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ø“°„μâ

°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ °“√‰øøÑ“μ“§≈’ Ú ·≈–«—¥‡∑æ¡ß§≈ª“π “√“¡

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° ¯ ø“°μ–«—πμ°·≈–ø“°„μâ ‡ âπμ—Èß©“°°—∫

∂ππ “¬ ° ˆ ø“°μ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ “¬ ° ˆ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° ¯ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

®π∫√√®∫‡¢“μ“§≈’ ‡¢“μ“§≈’ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πμ° ∂ππ “¬ ° ˆ ø“°„μâ

·≈–∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πμ°

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑πå)

Ωíòß‡Àπ◊Õ

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ·≈–∫√‘‡«≥

À¡“¬‡≈¢ ˘.ÒÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ

ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑πå)

Ωíòß„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπμ—Èß©“°°—∫

∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°μ–«—πμ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’ √–À«à“ßÀ≈—°‡¢μ∑’Ë ˆ

°—∫À≈—°‡¢μ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡μ√

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ®π∫√√®∫°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÒ˘ˆ

¥â“π„μâ ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„μâ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡μ√

°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ˘ˆ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πμ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπ·∫àß‡¢μ°“√ª°§√Õß

√–À«à“ß®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å°—∫®—ßÀ«—¥™—¬π“∑
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ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡μ√   °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ° ÒÛ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ø“°μ–«—πμ° ∂ππ∫â“π –æ“πªŸπ -

∫â“π™àÕß·§ ø“°„μâ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°μ–«—πμ°

¥â“πμ–«—πμ° ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°μ–«—πÕÕ°

ˆ.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° ÒÙ ø“°„μâ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

ø“°μ–«—πÕÕ° ‚√ßæ¬“∫“≈μ“§≈’ ·≈–∂ππÀ— π—¬ ø“°„μâ

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°μ–«—πμ° «—¥‚æπ∑Õß ·≈– ∂“π’‰øøÑ“¬àÕ¬

μ“§≈’ °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¥â“π„μâ ®¥·π«‡¢μ∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑™≈ª√–∑“π´’‡¡πμå ®”°—¥ ‚©π¥‡≈¢∑’Ë ÚÙÒ¯

¥â“πμ–«—πμ° ®¥§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑πå)

Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ “¬ ° ÒÒ ø“°μ–«—πÕÕ°

ˆ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡¢μ∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°μ–«—πμ°

¥â“πμ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢μº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πμ–«—πÕÕ° ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπμ—Èß©“°°—∫

∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ø“°μ–«—πμ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’ √–À«à“ßÀ≈—°‡¢μ∑’Ë ˆ

°—∫À≈—°‡¢μ∑’Ë ˜ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡μ√

¥â“π„μâ ®¥§≈Õß àßπÈ” “¬„À≠à™—¬π“∑ - ªÉ“ —° (§≈ÕßÕπÿ»“ ππ—π∑πå)

Ωíòß‡Àπ◊Õ

¥â“πμ–«—πμ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°μ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕß®‘°√’ «—¥ÀπÕß®‘°√’

·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬ÀπÕß®‘°√’

˜. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˜.ı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕπ—π∑π“°“√·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

˜.Ò ‡¢“„∫‰¡â

˜.Ú ‡¢“∂È”¡–¢“¡

˜.Û ‡¢“‰¡â√«°ß“¡

˜.Ù ‡¢“μ“§≈’

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ·≈–À¡“¬‡≈¢ Ò.ÒÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π

·≈–‡¢μ∑À“√

˜.ı  «π “∏“√≥– √–∑–‡≈
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¯. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ¯.Ò ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° „Àâ‡ªìπ

∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π°“√»÷°…“ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥‡¢“‡®¥’¬å

¯.Ú ‚√ß‡√’¬πμ“§≈’ª√–™“ √√§å ·≈–∫â“πæ—°§√Ÿ

¯.Û ‚√ß‡√’¬π™ÿ¡™π∫â“π‡¢“„∫‰¡â

¯.Ù ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈μ“§≈’ (¢ÿπμ“§≈’§≥–°‘®)

¯.ı ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ—«‡¢“μ“§≈’

¯.ˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥∂È”º“ ÿ¢„®

¯.˜ ‚√ß‡√’¬π∫â“π«—ß§“ß

¯.¯ ‚√ß‡√’¬π∫â“π‚æ∏‘Ïß“¡ ( π“π∑Õß§”ª√–™“ √√§å)

¯.˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥¥ßæ≈—∫

¯.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥ÀπÕß®‘°√’

˘. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˘.Ò˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π

ª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

˘.Ò «—¥‡¢“‡®¥’¬å

˘.Ú  ”π—°«‘ªí  π“‡¢“∂È” ÿ∫‘ππ‘¡‘μ

˘.Û «—¥‡¢“„∫‰¡â

˘.Ù »“≈‡®â“·¡à∑—∫∑‘¡

˘.ı «—¥∂È”º“ ÿ¢„®

˘.ˆ «—¥À—«‡¢“μ“§≈’

˘.˜ «—¥ «à“ß«ß…å§≥–°‘®

˘.¯ «—¥§“∑Õ≈‘§

˘.˘ «—¥‡∑æ¡ß§≈ª“π “√“¡

˘.Ò «—¥»√’«—ß§“ß

˘.ÒÒ «—¥¥ßæ≈—∫

˘.ÒÚ «—¥μ“§≈’ ·≈–§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ

˘.ÒÛ «—¥‡¢“∂È”ª√–∑ÿπ

˘.ÒÙ «—¥æÿ∑∏π‘¡‘μ
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˘.Òı «—¥‡¢“∂È”∫ÿ≠π“§

˘.Òˆ «—¥‚æπ∑Õß

˘.Ò˜ «—¥ÀπÕß®‘°√’

Ò. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ò.Òˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π „Àâ‡ªìπ

∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π√“™°“√ °“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È

Ò.Ò  ”π—°ß“π‡°…μ√Õ”‡¿Õμ“§≈’

Ò.Ú  ”π—°ß“π‰øøÑ“μ“§≈’ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

Ò.Û ∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π  “¢“μ“§≈’

Ò.Ù  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’

Ò.ı ™ÿ¡ “¬‚∑√»—æ∑åμ“§≈’

Ò.ˆ ∫√‘…—∑‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥  “¢“μ“§≈’  ∂“π’Õπ“¡—¬μ”∫≈μ“§≈’ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ

μ“§≈’ »“≈“ª√–™“§¡Õ”‡¿Õμ“§≈’  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õμ“§≈’  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å

 “¢“Õ”‡¿Õμ“§≈’ ·≈– ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õμ“§≈’

Ò.˜  ∂“π’¢π àßμ“§≈’

Ò.¯ ‚√ß¶à“ —μ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’

Ò.˘ ‚√ß Ÿ∫πÈ” Ò °“√ª√–ª“‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’

Ò.Ò  ∂“π’∂à“¬∑Õ¥«‘∑¬ÿμ“§≈’ °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ∂“π’∑«π —≠≠“≥ Ò

μ“§≈’  ∂“π’‚∑√§¡π“§¡∑À“√μ“§≈’

Ò.ÒÒ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ °“√‰øøÑ“μ“§≈’ Ú

Ò.ÒÚ ‚√ß°√ÕßπÈ” Ú °“√ª√–ª“‡∑»∫“≈‡¡◊Õßμ“§≈’

Ò.ÒÛ ‚√ßæ¬“∫“≈μ“§≈’

Ò.ÒÙ  ∂“π’‚∑√§¡π“§¡μ“§≈’ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)

Ò.Òı  ∂“π’‰øøÑ“¬àÕ¬μ“§≈’ °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘μ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

Ò.Òˆ  ∂“π’Õπ“¡—¬ÀπÕß®‘°√’
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß∑â“¬°Æ°√–∑√«ß

„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡‡¡◊Õßμ“§≈’ ®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å

æ.». ÚııÙ

∂ππμ“¡·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß ·∫àß‡ªìπ Û ¢π“¥ §◊Õ

Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢μ∑“ß Òı. ‡¡μ√ ®”π«π ÒÙ  “¬ ¥—ßπ’È

∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “¬ §

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π‡¢“„∫‰¡â - ∫â“π‚§°°√–¥’Ë (∂ππ “¬ ° Ú) ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ § √–¬–ª√–¡“≥ ¯Ú ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

√–¬–ª√–¡“≥ Ò,ıÛ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë∫√‘‡«≥

Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) √–¬–ª√–¡“≥

ıı ‡¡μ√

∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ‡®â“‡ß“– ·≈–∂ππ

∫â“π‡¢“„∫‰¡â - ∫â“π‚§°°√–¥’Ë ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡®â“‡ß“– ·≈–∂ππ∫â“π‡¢“„∫‰¡â -

∫â“π‚§°°√–¥’Ë √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ˆ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ §

∂ππ “¬ ° Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ¡“≈—¬ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “¬ § ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π‡¢“„∫‰¡â -

∫â“π‚§°°√–¥’Ë (∂ππ “¬ ° Ú) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ § √–¬–ª√–¡“≥ ˜¯ ‡¡μ√

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ¡“≈—¬ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

∂ππ “¬ ° Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “¬ § ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ ÛÛÚ˘ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “¬ § √–¬–ª√–¡“≥ ¯Ò ‡¡μ√

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫∂ππ¡≥±“ (∂ππ “¬ ° ˆ)

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) √–¬–ª√–¡“≥

ÛÚ ‡¡μ√
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∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “¬ ° Ù

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ° Ù) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ° Ù)

·≈–∂ππ “¬ ° Ù √–¬–ª√–¡“≥ ıÚ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥

Ò,¯ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° Û ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ¡“≈—¬ (∂ππ “¬ ° Û) ∫√√®∫°—∫

∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ¡“≈—¬

(∂ππ “¬ ° Û) ·≈–∂ππ “¬ ° Û √–¬–ª√–¡“≥ ˜ı ‡¡μ√

∂ππ “¬ ° ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ¡≥±“ ·≈–∂ππ∫â“π«—ß§“ß -

∫â“π‡¢“¥‘π ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ¡≥±“ ·≈–∂ππ∫â“π«—ß§“ß - ∫â“π‡¢“¥‘π

®π∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“Õÿ∑‘» (∂ππ “¬ ° ÒÒ)

∂ππ “¬ ° ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ´Õ¬∑«’™—¬ ı ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡μ√ ®π∫√√®∫

°—∫∂ππ “¬ ¢ Ò

∂ππ “¬ ° ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√

°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë∫√‘‡«≥∑“ßÀ≈«ß

·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛÚ˘ ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ÙÙ ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π«—ß§“ß - ∫â“π‡¢“¥‘π (∂ππ “¬ ° ˆ)

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ¡≥±“ (∂ππ “¬ ° ˆ) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π)

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ¡≥±“ (∂ππ “¬ ° ˆ) ·≈–∂ππ∫â“π«—ß§“ß - ∫â“π‡¢“¥‘π

(∂ππ “¬ ° ˆ) √–¬–ª√–¡“≥ Ú,ÒÛ ‡¡μ√

∂ππ “¬ ° ˘ ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππ “¬ ° ¯

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ ° ¯ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ “¬ ° ¯ √–¬–ª√–¡“≥ ˜˜ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ ¯Ò ‡¡μ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π«—ß§“ß - ∫â“π‡¢“¥‘π

(∂ππ “¬ ° ˆ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ¡≥±“ (∂ππ “¬ ° ˆ) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ¡≥±“ (∂ππ “¬ ° ˆ) ·≈–∂ππ

∫â“π«—ß§“ß - ∫â“π‡¢“¥‘π (∂ππ “¬ ° ˆ) √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ûˆ ‡¡μ√
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∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππª√–™“μ“§≈’ ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∂ππμ“§≈’æ—≤π“ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππμ“§≈’æ—≤π“∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∂ππμ“§≈’æ—≤π“ √–¬–ª√–¡“≥ ÛÛ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π∫√√®∫°—∫∂ππæ≠“π“§ (∂ππ “¬ ¢ Ú)

∂ππ “¬ ° ÒÒ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∂ππª√–™“Õÿ∑‘» ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππª√–™“Õÿ∑‘»∫√√®∫°—∫∂ππμ“§≈’æ—≤π“ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ

μ“¡·π«∂ππª√–™“Õÿ∑‘» √–¬–ª√–¡“≥ Û˜ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ˘ˆ

∂ππ “¬ ° ÒÚ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππ«‘»≥ÿ°√√¡ ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∂ππª√–™“Õÿ∑‘» (∂ππ “¬ ° ÒÒ) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫

∂ππª√–™“μ“§≈’ (∂ππ “¬ ° Ò)

∂ππ “¬ ° ÒÛ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππÀÕ¬ —ß¢å ‡√‘Ë¡μâπ®“°

∂ππæ√– —ß¢å ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬)

∂ππ “¬ ° ÒÙ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππμ“¬“¬ ·≈–∂ππ “∏“√≥–

‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∂ππª√–™“Õÿ∑‘» (∂ππ “¬ ° ÒÒ)

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππª√–™“Õÿ∑‘» (∂ππ “¬ ° ÒÒ) ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π«—ß§“ß - ∫â“π‡¢“¥‘π

(∂ππ “¬ ° ˆ) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππª√–™“Õÿ∑‘» (∂ππ “¬ ° ÒÒ)

√–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ

√–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˜Ò ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππμ“¬“¬

‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππμ“¬“¬ ®π∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“μ“§≈’ (∂ππ “¬ ° Ò)

Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢μ∑“ß Ò¯. ‡¡μ√ ®”π«π Ú  “¬ ¥—ßπ’È

∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫

∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ò ‡¡μ√

∫√√®∫°—∫´Õ¬∑«’™—¬ ı (∂ππ “¬ ° ˜) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°´Õ¬∑«’™—¬ ı (∂ππ “¬ ° ˜) ∫√√®∫°—∫

∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°μ“¡·π«´Õ¬∑«’™—¬ ı (∂ππ “¬ ° ˜) √–¬–ª√–¡“≥

˜ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,˘Ú ‡¡μ√

®π∫√√®∫°—∫∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ∫√√®∫°—∫∂ππÀÕ¬ —ß¢å

(∂ππ “¬ ° ÒÛ)
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∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢μ∑“ß §◊Õ ∂ππæ≠“π“§ ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑’Ë∫√‘‡«≥

∂ππª√–™“μ“§≈’ (∂ππ “¬ ° Ò) ∫√√®∫°—∫∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ

·≈–∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâμ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ˘ˆ

Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢μ∑“ß Û. ‡¡μ√ ®”π«π Ò  “¬ ¥—ßπ’È

∂ππ “¬ § ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡μâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛÚ˘

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛÚ˘ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò

(∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛÚ˘ √–¬–ª√–¡“≥

Ò,ÒÙ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ú,ˆÙ ‡¡μ√ μ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ

∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õμ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«∑“ß√∂‰ø “¬‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù¯ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß

∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˜¯ ‡¡μ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π‡¢“„∫‰¡â - ∫â“π‚§°°√–¥’Ë

(∂ππ “¬ ° Ú) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‡®â“‡ß“– (∂ππ “¬ ° Ú) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πμ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õμ“¡·π«

∂ππ‡®â“‡ß“– (∂ππ “¬ ° Ú) ·≈–∂ππ∫â“π‡¢“„∫‰¡â - ∫â“π‚§°°√–¥’Ë (∂ππ “¬ ° Ú) √–¬–ª√–¡“≥

Ò,ˆ ‡¡μ√ ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ √–¬–ª√–¡“≥ Û,Ò ‡¡μ√

®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π

À¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) ∫√√®∫°—∫∂ππ∑«’™—¬ (Õ‘π∑√«‘™—¬) ‰ª∑“ß∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

μ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ò (∂ππæÀ≈‚¬∏‘π) √–¬–ª√–¡“≥ Ú,Ûı ‡¡μ√
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